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TIIVISTELMÄ 

Visuaalinen mielikuva on näköaistihavainnon kaltainen kokemus ilman 

kokemusta vastaavaa ulkoista ärsykettä. Mielikuvien kierto (mental rotation) 

tarkoittaa oletettua kykyä hahmottaa visuaalisia mielikuvia eri näkökulmista, eli 

toisin sanoen kiertää niitä mielessä eri kulmiin. Kyvyn mittaamiseen on kehitetty 

mielikuvien kiertotesti (mental rotation test, MRT). Käytännössä MRT 

toteutetaan esittämällä koehenkilölle objekti, jota tulee kääntää mielessä tiettyyn 

kulmaan, jotta testin voi läpäistä. 

Augmentoitu todellisuus (augmented reality, AR) tarkoittaa teknologiana 

virtuaalisen tiedon lisäämistä aistittuun ympäröivään todellisuuteen. Kipinän 

tälle kandidaatintutkielmalle antoi ajatus, että myös mielikuvitusta voisi 

augmentoida samalla teknologialla. Koska mielikuvitus on tieteen heikosti 

tuntema ja vaikeasti mitattavissa, aihe rajattiin visuaalisiin mielikuviin. 

Tutkielman lopullisena tavoitteena oli tutkia, paraneeko suorituskyky 

mielikuvien kiertotestissä, kun käännettävät objektit esitetään augmentoidussa 

todellisuudessa, verrattuna tavanomaiseen tietokoneen näyttöön. 

Tutkielmaa varten perehdyttiin kirjallisuuteen augmentoidusta 

todellisuudesta ja mielikuvien tutkimisesta. Tältä pohjalta kehitettiin sovellus, 

jolla alkuperäistä MRT:tä mukaileva koe voitiin teettää. Koehenkilöt (N = 8) 

suorittivat sovelluksella kokeen sekä augmentoidussa todellisuudessa, että 

kannettavan tietokoneen näytöllä. Tuloksia vertailemalla pääteltiin suuntaa 

antavasti (p = 0,24), että augmentoitu todellisuus ei merkittävästi paranna, eikä 

heikennä, kykyä kiertää visuaalisia mielikuvia. Yksittäisten koehenkilöiden 

kohdalla havaittiin kuitenkin suuriakin eroja. 
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ABSTRACT 

Visual mental imagery is an experience resembling the visual perception, but 

without the presence of a corresponding external stimuli. Mental rotation means 

the assumed ability to perceive visual mental imagery from other perspectives, in 

other words mentally rotate them into different angles. from different 

perspectives. Mental rotation test (MRT) is an experiment developed for 

measuring this ability. In practice, MRT is carried out by presenting a participant 

an object that has to be mentally rotated in order to pass the test. 

Augmented reality (AR) refers to the technology of adding virtual information 

into the sensory experience of the surrounding world. The originating idea of this 

bachelor’s thesis was, that imagination can be augmented as well with the same 

technology. Because imagination is difficult to measure and scientifically not well 

understood, the scope was limited to visual mental imagery. The aim of the thesis 

was to research, if performance increases in mental rotation test, when the objects 

are displayed in augmented reality, compared to a common personal computer 

display. 

For this thesis, literature on augmented reality and mental imagery research 

was explored. On this basis, an application was developed to carry out an 

experiment similar to the original MRT. Participants (N = 8) performed the test 

in augmented reality and on a common laptop display. By comparing the results, 

it was indicatively deducted (p = 0,24) that augmented reality does not 

significantly enhance, nor does it diminish, the ability to rotate visual mental 

imagery. However, some notable differences were observed from individual 

participants. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

AR augmented reality, eli augmentoitu todellisuus 

BCI brain-computer-interfaces 

EEG electroencephalogram 

fMRI functional magnetic resonance imaging 

FOV field of view 

GPS global positioning system 

IPS indoor positioning system 

LED light emitting diode 

MRT mental rotation test 

RANSAC random sample consensus 

SIFT scale-invariant feature transform 

SLAM simultaneous localization and mapping 

VPT visual patterns test 

6DoF six degrees of freedom 



 

1. JOHDANTO 
 

Augmentoitu todellisuus (AR) on teknologia, jonka tavoitteena on lisätä 

todellisuuteen virtuaalisia, eli tietokoneella luotuja objekteja. Objektit siis ikään kuin 

tuodaan tietokoneen ruudulta fyysiseen todellisuuteen. Nämä virtuaaliset objektit 

voivat olla niin esineitä, eläimiä, kuin mitä tahansa muutakin. Vähintään kaikki 

fyysisessä todellisuudessa tavattava on mahdollista toteuttaa myös AR:ssä. 

Virtuaalisia objekteja on kuitenkin mahdollista käsitellä myös tyystin eri keinoin, kuin 

mihin fyysisessä todellisuudessa on totuttu. 

Kipinän tämän tutkielman tekoon antoi ajatus, että AR-toteutuksen ei tarvitse olla 

sidoksissa fyysiseen todellisuuteen (kuva 1), kuten se tavallisesti ajatellaan. Sen sijaan, 

se voidaan nähdä myös osana kokijan ”sisäistä todellisuutta” (kuva 2). Tällöin 

virtuaaliset objektit olisivat melkein kuin kokijan omia mielikuvia. Tutkielmassa 

haluttiin selvittää, voitaisiinko tämän ajatuksen pohjalta kehittää sovellus, joka jollain 

tapaa parantaisi mielikuvitusta. 

 

 
Kuva 1. Tavanomaisessa AR:ssä virtuaalinen kissa on todellisen pöydän päällä ja 

pysyy siinä kokijan liikkuessa. 

 

 
Kuva 2. ”Sisäisessä” AR:ssä virtuaalinen kissa pysyy kokijan pään ympärillä, eikä 

välitä fyysisistä esteistä, kuten seinistä. 

 

Aihetta lähestyttiin poikkitieteellisesti tutustumalla kirjallisuuteen AR:n 

teknologiasta ja mielikuvituksen tutkimisesta. AR-tekniikoissa on monia ongelmia 

ratkaistavana, ennen kuin sillä voidaan todella luoda vaikuttavia kokemuksia. 

Mielikuvat taas ovat kiistelty ja vaikeasti tutkittava aihe. Psykologia tuntee kuitenkin 

monia tapoja, joilla mielikuvia voidaan tutkia. 

Tutkielman tavoitteeksi muotoutui lopulta kehittää AR-sovellus, jolla voitaisiin 

teettää psykologinen testi, mikä mittaisi AR-tekniikan vaikutusta mielikuvien 

käsittelyyn. Tällä sovelluksella haluttiin voitavan tutkia, voisiko visuaalisen 

informaation käsittely olla mielekkäämpää augmentoidussa todellisuudessa, kuin 

esimerkiksi näyttöpäätteellä tai paperilla. 
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2. AUGMENTOIDUN TODELLISUUDEN TEKNOLOGIA 
 

Pohjimmiltaan augmentoidun todellisuuden teknologia on aistihavaintojen 

muokkaamista keinotekoisesti. Tavoitteena on lisätä virtuaalisia objekteja 

ympäröivään fyysiseen todellisuuteen. Aisteja on pystyttävä stimuloimaan siten, että 

organismi kokee virtuaalisen ja todellisen yhtenä kokonaisuutena. Täydellisen 

kokemuksen tulee mahdollistaa myös vuorovaikutus virtuaalisten objektien kanssa [1]. 

Kuvassa 3 on havainnollistettu yllä esitellyn mukainen AR-järjestelmä. 

 

 
Kuva 3. AR-järjestelmä. 

 

AR:n tutkituimpia teknisiä haasteita ovat: fyysisen todellisuuden hahmottaminen, 

jotta virtuaaliset objektit voitaisiin vakuuttavasti lisätä osaksi sitä; esitystekniikat, 

joilla aistihavaintoja muokataan uskottavasti; ja vuorovaikutustekniikat, joilla 

virtuaalisia objekteja manipuloidaan luontevasti. Lisäksi on lukuisia muita AR-

järjestelmää tukevia teknologioita [2]. 

Viimeisintä huutoa oleva teknologia mahdollistaa jo fyysisen todellisuuden 

hahmottamisen siten, että virtuaaliset objektit voidaan asettaa siihen tarkasti joissain 

tapauksissa. Myös esitystekniikat mahdollistavat ainakin kaikkien ihmisen 

perusaistien stimuloimisen tietyllä tasolla. Vuorovaikutukseenkin on keksitty lukuisia 

keinoja. Muut AR-järjestelmää tukevat teknologiat ovat tällä hetkellä riittävällä tasolla 

olemaan muodostamatta merkittävää ongelmaa. 

Tulevaisuudessa voi olla mahdotonta enää erottaa AR-sovellusta ja fyysistä 

todellisuutta toisistaan. Tämä kuitenkin edellyttää hahmotus-, esitys- ja 

vuorovaikutustekniikoiden huomattavaa kehitystä. Lisäksi vaaditaan tukevien 

tekniikoiden kehittymistä, mikä on historian valossa odotettavissa. Esiteltävien 

ongelmien johdosta ei kuitenkaan kannata olla varomattoman optimistinen siitä, että 

taianomaisen vaikuttava AR olisi lähitulevaisuudessa arkipäivää. 

2.1. Haasteita tekniikalle 

Toimivan AR-järjestelmän tulee hahmottaa fyysistä todellisuutta kolmiulotteisesti, 

jotta virtuaalisten ja todellisen yhdistelmä voidaan luoda. Järjestelmän pitää pystyä 

myös esittämään luotu AR, eli stimuloimaan monia eri aisteja, jotka ovat jo 

yksinäänkin monimutkaisia kokonaisuuksia. Lisäksi merkitykselliselle AR-

kokemukselle on olennaista vuorovaikutuksellisuus. Muita haasteita aiheuttavat 

laitteistot ja ohjelmistot, joilla kokonaisuus toteutetaan. 
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2.1.1. Hahmottaminen 

Fyysisen todellisuuden kolmiulotteinen hahmottaminen edellyttää kokijan sijainnin ja 

asennon seuraamista, sekä ympäröivän todellisuuden mallintamista. Koska kokija 

liikkuu vapaasti ja ennustamattomasti, liikkeen seuraamisen ja ympäristön 

mallintamisen on tapahduttava reaaliaikaisesti. Hahmottaminen on AR:n tutkituin ja 

perustavanlaatuisin ongelma [2] [3] [4]. 

Kokijan sijainti ja asento on tunnettava, jotta tiedettäisiin esimerkiksi, mihin 

suuntaan hän katsoo ja mistä suunnasta virtuaaliset objektit tulee esittää. Sijainti ja 

asento määritetään mielellään kuudessa ulottuvuudessa (six degrees of freedom, 

6DoF) (kuva 4). Nämä ulottuvuudet ovat sijainnin paikkakoordinaatit (x, y, z) ja 

asennon kääntymiskulmat (kallistuminen, kääntyminen ja nyökkääminen). Sijainti 

voidaan tarvita suuremmassa mittakaavassa ulkona tai tarkemmin sisätiloissa. Kokijan 

asento, esimerkiksi pään asento, on mitattava erittäin tarkasti. Muuten virtuaaliset 

objektit eivät reagoi liikkeeseen uskottavasti ja kokemus voi pahimmillaan tuottaa 

pahoinvointia [2] [3] [4]. 

 

 
Kuva 4. Sijainnin ja asennon kuusi ulottuvuutta. 

 

Ympäröivän todellisuuden mallinnus on vaatimus sille, että virtuaaliset objektit 

voidaan yhdistää siihen. Ympäristöstä on täten luotava jollain tavalla kolmiulotteinen 

malli. Ympäristö, jossa AR-järjestelmää käytetään, on harvoin ennalta tunnettu. 

Ympäristö kaikkine objekteineen voi olla myös hyvin monimutkainen. Todelliset 

objektit voivat myös peittää virtuaalisia objekteja. Lisäksi ympäristö on usein 

dynaaminen, eli jatkuvasti muuttuva [2] [3] [4]. Täydelliseen ympäristön 

hahmottamiseen ei riitä ainoastaan sen geometristen ominaisuuksien määrittäminen. 

Muiden fyysisten ominaisuuksien, kuten objektien massan tunteminen voi olla 

tarpeen, jos halutaan luoda vuorovaikutusta virtuaalisten ja todellisten objektien 

välille. 

2.1.2. Esittäminen 

Virtuaalisten objektien esittäminen tarkoittaa käytännössä aistien stimuloimista 

keinotekoisella ärsykkeellä. AR-teknologian kehitys on keskittynyt näköaistin 

stimuloimiseen. Toinen usein stimuloitu aisti on kuuloaisti. Ihmisen muita perusaisteja 

ovat tuntoaisti, hajuaisti ja makuaisti. Näiden lisäksi aisteina tunnetaan ainakin 

tasapainoaisti ja proprioseptio, eli aisti kehon osien asennoista ja liikkeistä. Aistit 

vaikuttavat myös toisiinsa muodostaen monimutkaisen kokonaisuuden. Vain yhden 

aistin stimulointi voi siis aiheuttaa ristiriidan toisen aistin kanssa, mikä pahimmillaan 

johtaa pahoinvointiin [1]. 
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Näköaisti perustuu valon aistimiseen silmillä ja sitä stimuloidaan näytöillä. 

Ihmisellä on kaksi silmää, jotka näkevät ympäristön hieman eri kulmista, eli 

stereoskooppisesti. Tämä on tärkeimpiä edellytyksiä kolmiulotteiselle näölle. Silmien 

koko näkökenttä on yhteensä noin 270 astetta, joka tulisi kattaa kokonaan. Samalla ei 

voida kuitenkaan peittää näkyvyyttä todelliseen maailmaan. Toisaalta läpinäkyvillä 

näytöillä on vaikea esittää läpinäkymättömiä virtuaalisia objekteja. Silmien 

erottelukyky on tarkimmillaan noin 60 sykliä per aste (kuva 5). Lähellä olevan näytön 

resoluution tulee siis olla suuri, jotta pikselit eivät erottuisi. Silmien näkökenttä on 

myös elliptinen, joten tasaiset kaksiulotteiset näytöt vääristävät kuvaa. Lisäksi 

kaksiulotteisilla näytöillä esitetyn kolmiulotteisen kuvan kaikki pisteet ovat 

todellisuudessa samalla tasolla (kuva 6). Tämä aiheuttaa syvyysnäköön liittyvän 

silmien akkommodaation ja vergenssin ristiriidasta johtuvaa pahoinvointia [1] [3]. 

 

 
Kuva 5. Sykli ja silmän näkökentän aste. 

 

 
Kuva 6. (a) Aistittu sijainti. (b) Todellinen sijainti näytöllä. 

 

Kuuloaisti perustuu ääniaaltojen havaitsemiseen korvilla. Kolmiulotteisessa 

kokemuksessa, ääni tulee esittää kolmiulotteisena. Ihminen aistii äänen tulosuuntaa 

useilla tavoilla. Ihmisellä on kaksi korvaa. Aistitun ääniaallon saapumisaikojen ja 

voimakkuuksien ero niiden välillä ovat tärkein vihje äänen tulosuunnasta. Yhdelläkin 

korvalla äänen voimakkuus on usein vihje sen lähteen etäisyydestä. Äänilähteen 

etäisyys vaikuttaa myös äänen spektriin siten, että korkeat taajuudet eivät kanna kauas 

yhtä hyvin, kuin matalat taajuudet. Kuuloaisti tulkitsee etäisyyksiä myös kaiun 

perusteella [1]. 

Tuntoaisti perustuu mekaanisten voimien ja lämpötilan aistimiseen. Tuntoaisti on 

tärkeä osa myös avaruudellista hahmotusta. Tuntoaistin toteuttavat ihossa olevat 

hermopäätteet, joita on ainakin kuutta eri tyyppiä. Hajuaisti perustuu kemiallisten 

yhdisteiden aistimiseen nenällä. Ihmisen nenässä on noin 6 000 000 reseptoria, jotka 

pystyvät erottamaan arviolta tuhansia eri hajuja. Myös makuaisti perustuu 

kemiallisten yhdisteiden aistimiseen, mutta kielellä. Ihmisen kielen 10 000 

makusilmua sisältävät jokainen noin 50–150 makureseptoria. Makuaisti erottaa viisi 

perusmakua: umaamin, makean, suolaisen, happaman ja kirpeän [1]. 
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Tasapainoaisti perustuu korvan sisällä olevaan tasapainoelimeen. Tasapainoaisti 

on suoraan yhteydessä näköaistiin ja virtuaalitodellisuudessa niiden välisen ristiriidan 

on havaittu aiheuttavan erittäin helposti pahoinvointia. Proprioseptio tarkoittaa aistia 

oman kehon osien sijainneista, asennoista ja liikkeistä. Proprioseption tuottaa ainakin 

kolme erilaista reseptoria, joita on lihaksissa ja nivelissä. Proprioseption ja näköaistin 

ristiriita on yleisempi ongelma VR-sovelluksissa, mutta AR-sovelluksissakin ristiriita 

on mahdollista tuottaa. [1]. 

2.1.3. Vuorovaikuttaminen 

Virtuaaliset objektit voivat olla vaikuttavia katsella, mutta vasta vuorovaikutus 

objektien kanssa tekee AR-sovelluksesta todella merkityksellisen. Virtuaalisia 

objekteja on mahdollista liikuttaa, muokata aivan kuten fyysisiäkin objekteja. Tällöin 

vuorovaikutus voi parhaimmillaan olla luonnollista ja intuitiivista. AR tarjoaa myös 

mahdollisuuden kehittää täysin uusia vuorovaikutustapoja, joihin fyysisessä 

maailmassa ei ole totuttu. Pöytätietokoneen teki aikoinaan helposti lähestyttäväksi 

työpöydän ja hiiren muodostama graafinen käyttöliittymä (kuva 7). Jotta AR tarjoaisi 

lisäarvoa vuorovaikutukselle tietokoneen kanssa, on sille keksittävä nykyistä parempi 

käyttöliittymä. Joka tapauksessa, hiiren ja työpöydän vastinetta AR:lle etsitään 

edelleen [1] [3]. Kuvassa 8 on Microsoftin ratkaisu graafiseksi AR-käyttöliittymäksi. 

 

 
Kuva 7. Graafinen käyttöliittymä pöytäkoneella. 

 

 
Kuva 8. Graafinen käyttöliittymä Microsoft HoloLenseillä. 
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2.1.4. Muut haasteet 

AR-järjestelmän toteuttamiseen tarvitaan sitä tukevat laitteistot ja ohjelmistot. 

Laitteiston tulee yhdistää hahmottamiseen tarvittavat sensorit, esittämiseen tarvittavat 

näytöt, sekä laitteet vuorovaikutukseen. Sen myös pitää pystyä prosessoimaan 

kokonaisuus reaaliaikaisesti. Järjestelmän tulisi kuitenkin olla mahdollisimman kevyt 

ja mobiili, mikä vaatii pienempää elektroniikkaa ja suurikapasiteettisempia akkuja. 

AR-järjestelmiksi varten vasten suunnitellut laitteet, joissa vaaditut komponentit ovat 

sulautettuina, ovat vasta kehitteillä. Lisäksi esimerkiksi tietokonegrafiikan 

ohjelmistoja tarvitaan virtuaalisten objektien luomista varten [1] [4]. 

2.2. Kehittyneimpiä tekniikoita 

Kehittyneimmät ratkaisut hahmotukseen, esitykseen ja vuorovaikutukseen antavat 

hyvät mahdollisuudet ainakin AR:n tutkimiseen ja sovellusideoiden kokeiluun. AR:n 

tekniikka ei kuitenkaan vielä ole sillä tasolla, että se lunastaisi villeimpiä lupauksiaan. 

AR:n kehitykseen on myös saatavilla sekä valmiita laitteistoja, että ohjelmistoja. 

2.2.1. Hahmotustekniikat 

Hahmotustekniikat voidaan jakaa antureihin, konenäköön ja mallintamiseen 

perustuviin tekniikkoihin [2]. Näiden lisäksi kokijan sijainti voidaan trianguloida 

monien järjestelmien avulla [3]. 

Antureihin perustuvalla tekniikalla määritetään yleensä vain käyttäjän sijaintia tai 

asentoa. Antureina käytetään mikrosysteemejä (microelectromechanical systems, 

MEMS), joiden muodostamaa mittausjärjestelmää kutsutaan inertianmittausyksiköksi 

(inertial measurement unit, IMU) [1]. Gyroskoopit ovat IMU-yksiköiden tärkein 

komponentti. Gyroskoopit määrittävät asentonsa mittaamalla omaa kulmanopeuttaan. 

Gyroskooppien mittauksiin syntyy kuitenkin sivupoikkeamaa. Muita IMU-yksiköiden 

antureita voivat olla kiihtyvyysanturi, magnetometri tai inklinometri. Näistä 

magnetometri määrittää suuntauksensa Maan magneettikentän perusteella. 

Inklinometri taas mittaa kallistustaan gravitaation perusteella [5]. 

Konenäöllä tunnistetaan ympäristön luonnollisia muotoja tai ympäristöön ennalta 

sijoitettuja tunnistemerkkejä, eli markkereita (markers, fiducial markers) [6]. 

Luonnollisten muotojen tunnistukseen käytetään esimerkiksi SIFT- tai RANSAC-

algoritmeja [7]. Yksinkertaisemmilla algoritmeilla voidaan tunnistaa varta vasten 

suunniteltuja markkereita. Eräs helppokäyttöinen markkeri on mustavalkoinen 

binäärikoodattu kuvio (kuva 9). Suosittu avoin kehitysalusta markkereiden 

tunnistukseen on ARToolkit [8]. Matalammalla tasolla usein käytetty konenäön 

kirjasto on OpenCV. Tunnistettavat markkerit voivat olla monimutkaisiakin kuvioita 

tai esimerkiksi LED-valoja [3]. 

 

 
Kuva 9. AR-markkeri. 
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Mallintamisella luodaan kolmiulotteinen malli ympäristöstä, joka ei ole ennalta 
tunnettu. Mallintamiseen käytetään esimerkiksi laseretäisyysmittarin, tutkan tai 
kameran avulla määritettyjä etäisyyksiä. Eräs suosittu tekniikka ympäristön 
mallintamiseen on SLAM (simultaneous localization and mapping) [9]. 

Trianguloimalla käyttäjän sijainti määritetään useista yhteyspisteistä tulevien 
radiosignaalien perusteella. Ulkotiloissa sijainti määritetään paikkatietojärjestelmän, 
esimerkiksi GPS-järjestelmän perusteella. GPS-navigoinnilla sijainti määritetään 
sateelliittien signaaleista ja sen tarkkuus on noin 10 metriä [5]. Sisätiloihin on myös 
kehitetty omaa paikannusjärjestelmää (indoor positioning system, IPS), joka on 
tarkempi kuin GPS. IPS määrittää sijainnin esimerkiksi langattoman verkon 
yhteyspisteiden signaaleista, tai rakennuksen aiheuttamien magneettikentän 
muutosten perusteella [10]. 

2.2.2. Esitystekniikat 

AR-järjestelmät keskittyvät poikkeuksetta stimuloimaan näköaistia näytöillä. 
Käytetyt näyttölaitteet voidaan jakaa puettaviin, kädessä pidettäviin ja spatiaalisiin 
näyttöihin. Lisäksi AR-näyttöjä on kahta eri tyyppiä: videollisesti läpikatseltavia 
(video see-through) ja optisesti läpikatseltavia (optical see-through) [3]. 

Puettavia näyttöjä ovat älylasit tai HMD-laitteet (head-mounted display). HMD on 
usein laseja muistuttava laite, joka asetetaan kokijan päähän. Lasien kaksi linssiä 
muodostavat kuvasta stereoskooppisen. Linssit ovat yleensä osittain läpinäkyviä ja 
virtuaaliset objektit esitetään todellisuuden päällä, eli optisesti läpikatseltavana. 
Puettavat näyttölaitteet käyttävät IMU-yksiköitä pään asennon mittaamiseksi. Niissä 
on myös yleensä kamera, tai jokin muu ratkaisu ympäristön hahmottamiseksi [3]. 
Kehittyneimpiä puettavia näyttöjä ovat esimerkiksi Microsoft HoloLens ja ODG R-7 
(kuva 10). 
 

  
Kuva 10. a) Microsoft Hololens. b) ODG R-7. 

 
Kädessä pidettävät näytöt tarkoittavat käytännössä mobiili- ja tablettitietokoneita. 

Ne ovat tällä hetkellä paras kohde AR-tuotteille, koska ne ovat massatuotettu ja laajalle 
levinnyt teknologia. Hyvä esimerkki niiden mahdollisuuksista on suoranaisen ilmiön 
vuonna 2016 aiheuttanut Pokemon Go -peli (kuva 11). Kädessä pidettävien laitteiden 
haittana on, että ne rajoittavat käsien käyttöä vuorovaikutukseen. Älypuhelimet ja 
tabletit ovat läpinäkymättömiä, joten AR esitetään niissä videollisesti läpikatseltavana. 
Näissä laitteissa on lähes aina kamera, jolla videollinen läpikatseltavuus voidaan 
toteuttaa. Kädessä pidettävä laite voi olla myös pienikokoinen projektori, jolloin 
tavanomaista näyttöä ei tarvita [3] [11] [12]. 
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Kuva 11. Pokemon Go -peli. 

 

Spatiaaliset näytöt tarkoittavat ympäristöön sijoitettuja julkisia näyttöjä. Niiden etu 

on, että AR voidaan esittää usealle kokijalle yhtä aikaa. Spatiaalisilla näytöillä AR 

voidaan esittää niin videollisesti, kuin optisesti läpikatseltavana. Spatiaalinen näyttö 

voi olla myös projektori, jolla AR projisoidaan ympäristön pintoihin [3]. 

2.2.3. Vuorovaikutustekniikat 

Tutkittuja AR:n vuorovaikutustekniikoita ovat: 

 konkreettiset käyttöliittymät; 

 haptiset käyttöliittymät; 

 eleiden tunnistus; 

 katseen tunnistus; ja 

 puheentunnistus. 

Usein käyttökelpoisin ratkaisu on edellä mainittujen tekniikoiden yhdistelmä, eli 

hybridi [3]. 

Konkreettiset käyttöliittymät (tangible user interfaces, TUI), tarkoittavat 

virtuaalisten objektien manipuloimista todellisilla objekteilla. Esimerkiksi tietokoneen 

hiirestä on kehitetty AR-sovelluksissa käytettävä versio, joka liikkuu ympäristössä 

seiniä pitkin. Konkreettinen käyttöliittymä voi käyttää manipuloimiseen erilaisia 

kapuloita, joiden liike tunnistetaan. Näissä kapuloissa interaktiivisuus on kuitenkin 

usein yksisuuntainen. Käyttäjä voi siis vaikuttaa virtuaalisiin objekteihin, mutta ne 

eivät vaikuta käyttäjään kapulan välityksellä [3]. 

Haptiset käyttöliittymät tarkoittavat kaksisuuntaisia konkreettisia käyttöliittymiä. 

Niiden välityksellä siis myös virtuaaliset objektit vaikuttavat käyttäjään. Haptinen 

käyttöliittymä on esimerkiksi hanska, jonka anturit mittaavat käsien liikettä, joka 

tulkitaan virtuaalimaailman manipuloinniksi. Vastavuoroisesti hanskat aiheuttavat 

käteen tuntuvia mekaanisia voimia sähkömoottorien avulla [3]. 

Eleitä ovat niin käsien, kuin koko kehon liikkeet. Eleillä ihmiset sekä manipuloivat 

objekteja, että viestivät informaatiota. Käsien pitäminen jatkuvasti koholla kuitenkin 

rasittaa niitä, mikä tunnetaan alalla gorillan kädet -ilmiönä (gorilla arms) [3]. Eleitä 

voi tunnistaa jo mainituilla hanskoilla, mutta yleensä eleet tunnistetaan kameroilla tai 

muilla sensoreilla [1]. 

Katseen tunnistusta käytetään myös vuorovaikutukseen. Se toteutetaan esimerkiksi 

tunnistamalla pupillin liikkeitä pienellä silmän eteen asetetulla kameralla. Silmien ei-

tahdonalaisten liikkeiden suodattaminen pois on kuitenkin vielä vaikeaa [3]. 
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Puheentunnistuksella voi toteuttaa niin dialogia kuin yksinkertaisia käskyjä. 

Tekniikka mahdollistaa puhekielistenkin sanojen ymmärtämisen. Mikrofonit ovat 

myös pieniä ja helposti saatavilla. Monimutkaisten lauseiden syvempää merkitystä on 

kuitenkin haasteellista ymmärtää koneellisesti. Lisäksi ympäristön melu vaikeuttaa 

puheen tunnistusta [3]. 

2.2.4. Muut tekniikat 

AR-järjestelmä parhaassa tapauksessa sisältää laitteistot joiden avulla voidaan käyttää 

esittämiseen ja vuorovaikutukseen tarvittavia tekniikoita. Tällaisia järjestelmiä ovat jo 

esitellyt älylasit ja mobiilitietokoneet. Tosin niiden graafinen suorituskyky ei vielä 

mahdollista esimerkiksi kovin suurta resoluutiota. Pienten ja kevyiden akkujen pieni 

kapasiteetti on myös mobiiliteknologian erityisenä ongelmana [1]. Visuaalisten 

sovellusten nopeaan kehittämiseen on helposti saatavilla useita ohjelmistoratkaisuita, 

kuten Unity 3D [13] tai Unreal Engine [14]. 

2.3. Tulevaisuuden näkymiä 

Hahmottamisen odotetaan pysyvän ongelmana, mutta pienenevät sensorit ja anturit 

mahdollistavat tehokkaampien hybriditekniikoiden käytön puettavissa laitteissa. 

Mobiililaitteiden nopea kehittyminen hyödyttää myös AR-teknologiaa, joka käyttää 

samoja komponentteja. Myös esineiden internetin (internet of things, IoT) odotetaan 

helpottavan sijainnin määrittämistä. Esittämiseen, erityisesti akkommodaatio-

vergenssin ratkaisuksi, odotetaan kehitteillä olevaa valokenttä-näyttötekniikkaa (light 

field) [15]. Tulevaisuudessa myös läpinäkyvät kädessä pidettävät laitteet voivat olla 

mahdollisia [16].  Lisäksi aidosti kolmiulotteisia spatiaalisia projektoreita on tutkittu. 

Eräs ratkaisu on ionisoida kaasumolekyylejä lasersäteellä. Kaasujen ionisoituminen 

saa aikaan valoemission, jota ohjaamalla voidaan luoda kolmiulotteisia kuvia [17]. 

Makuaistia on yritetty stimuloida sähköisesti [18]. Tuntoaistin stimulointia on kokeiltu 

esimerkiksi puhalletulla ilmalla ja ultraäänillä [19]. Lopullisena vastauksena 

vuorovaikutukseen nähdään usein aivojen ja tietokoneen yhdistäminen (brain-

computer-interface, BCI). Käytännössä BCI on aivokuvantamisen tulkintaa 

tietokoneen ohjaamiseksi. Vuorovaikutus BCI-tekniikalla tapahtuu siis vain ajatuksen 

voimin. Noninvasiiviset, eli kehoon kajoamattomat aivokuvantamismenetelmät eivät 

kuitenkaan ole vielä tarpeeksi tarkkoja mielekkääseen vuorovaikutukseen. Tarkempi 

kuvantaminen voi olla mahdollista vain invasiivisilla, eli kehoon kajoavilla kallon 

sisäisillä menetelmillä. Tämä voidaan kuitenkin kokea liian vaarallisena ja 

epäeettisenä [1]. 
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3. VISUAALISTEN MIELIKUVIEN TUTKIMINEN 
 

Mielikuvilla tarkoitetaan aistihavaintojen kaltaista kokemusta, joka tapahtuu ilman 

kokemusta vastaavaa ulkoista ärsykettä. Ilmiöön viitataan arkikielessä usein 

ilmaisuilla, kuten ”nähdä mielessään”, tai ”kuulla päässään”. Visuaaliset mielikuvat 

tarkoittavat siis näköhavaintoa muistuttavaa kokemusta, ilman niin sanotusti havaitun 

kohteen olemassaoloa [20]. 

Pohjimmiltaan visuaaliset mielikuvat perustuvat aivojen neurologiseen toimintaan. 

Aivojen toiminnan yksityiskohtia ei kuitenkaan täysin tunneta. Korkeammalla tasolla, 

mielikuvien toiminnasta on muodostettu teorioita jo tuhansien vuosien ajan. Silti 

nykyaikaisimmat tieteelliset teoriatkaan eivät tarjoa kovin tarkkaa ymmärrystä 

mielikuvista. On kuitenkin kehitetty tieteellisiä menetelmiä, joiden uskotaan mittaavan 

mielikuvitusta. 

3.1. Neuroanatomista perustaa 

Tuoreimman käsityksen mukaan visuaaliset mielikuvat ja näköaisti aktivoivat 

suurelta osin samoja ihmisen näköjärjestelmän osia. Mielikuvien prosessointi on 

kuitenkin yhteydessä muihinkin aivojen osiin. Joka tapauksessa, näköjärjestelmän 

neurologinen toiminta alkaa silmien verkkokalvolta ja jatkuu näköaivokuorelle (kuva 

12) [21]. Näköaivokuorelta toiminta yhdistyy muihin korkean tason tietoisiin 

toimintoihin. 

Silmien verkkokalvolla aistinsolut muuttavat näkyvän valon energian sähköiseksi 

signaaliksi, jota hermosto voi käsitellä. Signaali kulkee verkkokalvolta talamuksen 

ulompaan polvitumakkeeseen. Sieltä signaali jatkaa näkörataa pitkin lopulta 

näköaivokuorelle. Jo verkkokalvolta asti erilaiset neuronit reagoivat eri tavoin 

muotoihin ja liikkeisiin. Tämä karkea jako toistuu näköjärjestelmän muissakin osissa. 

Mielikuvat eivät aktivoi silmien verkkokalvoa tai näköhermoa. Mielikuvat 

kuitenkin saattavat aktivoida varhaisia toimintoja jo talamuksessa. Esimerkiksi silmien 

liikkeiden on havaittu korreloivan mielikuvien mittasuhteiden kanssa [20] [22] [23] 

[24]. 

 

 
Kuva 12. Näköjärjestelmä verkkokalvolta näköaivokuorelle. 
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Näköaivokuori sijaitsee takaraivolohkolla (kuva 13). Näköaivokuori voidaan 

jakaa tasoihin ja alueisiin. Matalat tasot tunnistavat yksinkertaisia muotoja ja 

korkeammat aina monimutkaisempia kuvioita. Eri alueet ovat erikoistuneita 

esimerkiksi kasvojen tunnistamiseen. Näköaivokuori voidaan karkeasti jakaa myös 

ventraaliseen ja dorsaaliseen virtaan. Ventraalinen virta kulkee aivokuorelta 

ohimolohkoon ja sen tehtäviin kuuluu havaita ja tunnistaa objekteja, eli se niin 

sanotusti vastaa kysymykseen ”mitä”. Dorsaalinen virta taas kulkee päälakilohkoon 

yhdistyen motoriseen järjestelmään. Sen toimintaan kuuluu hahmottaa avaruudellista 

sijaintia, eli vastata kysymykseen ”missä”. 

Erilaisten mielikuvien on havaittu aktivoivan näköaivokuoren eri osia. Kuitenkin 

elävien mielikuvien ajattelun on havaittu olevan mahdollista myös ilman primäärisen 

näköaivokuoren toimintaa. Lisäksi, mielikuvien manipulointi näkyy aktiivisuutena 

päälakilohkon motorisilla alueilla. Visuaalisten muistojen palauttaminen tai 

mielikuvien muodostaminen taas aktivoi otsalohkoa [20] [22] [24]. 

 

 
Kuva 13. Aivojen pääosat. 

3.2. Nykyaikaisimpia teorioita 

Mielikuvien kokemuksesta on dokumentoidusti teorioitu jo antiikista asti. 

Behaviorismin valtakaudella 1960-luvulle asti mielikuvien olemassaolo 

parhaimmillaan jopa kiellettiin täysin. 1980-luvulla kognitiivisen psykologian nousun 

myötä muodostui kaksi merkittävintä kilpailevaa teoriaa mielikuvista, analoginen 

teoria ja propositioteoria. Nykyisempi teoria on kahta aiempaa yhdistävä 

kaksoiskoodausteoria. Myös konnektionismi on suosittu mielikuvien syntymistä 

selittävä malli. Tähän asti mainittujen mallien tavoitteena on luoda tietokonemalli 

ihmismielestä. On myös vaihtoehtoisia mielen toimintaa selittäviä teorioita, joilla on 

takanaan enemmän empiiristä tutkimustietoa. Eräs vaihtoehtoinen teoria on 

enaktiivinen teoria [20]. Lisäksi, työmuisti on erittäin suosittu teoria mielen 

informaation käsittelystä, joka pystyy selittämään myös mielikuvien toimintaa. 

Analogisen teorian (analog view) näkemyksen mukaan mielikuvat ovat kuvia, 

kuten todellisesta maailmasta aistitut kuvat. Mielikuvat ovat siis hyvin lähellä 

näköaistikokemusta, vaikkakin ilman vastaavaa ärsykettä. Tästä syystä teoria nimittää 

mielikuvia kvasi- tai näennäisaistimuksiksi. Propositioteorian (propositional view) 

näkemys taas on, että mieli ei voi muodostaa oikeita kuvia. Sen sijaan mielikuvat 

rakentuvat symbolisella kielellä kuvatuista mittasuhteista [20] [24] [25] [26]. 
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Kaksoiskoodausteorian (dual-coding theory) mukaan ihmismieli operoi 

kielellisillä ja kuvallisilla koodeilla, joista myös mielikuvat muodostuvat. Sen 

vahvuutena on suuri määrä empiirisiä todisteita, mutta se herättää kuitenkin paljon 

polemiikkia [20] [24]. 

Konnektionismi (connectionism) selittää mielikuvien muodostumista 

neuroverkkojen avulla. Se on suosittu siitä syystä, että laskennalliset neuroverkot ovat 

lähempänä aivojen biologista toimintaa, kuin aiemmin mainittujen teorioiden 

laskennalliset mallit. Se ei kuitenkaan ole haastanut aiemmin mainittuja teorioita, vaan 

ainoastaan täydentänyt niiden malleja [20] [27]. 

Enaktiivinen teoria (enactive theory) selittää mielikuvien synnyn organismin 

vuorovaikutuksena ympäristön kanssa. Mielikuva siis syntyy, kun ympäristöstä 

hahmotetaan kuvaa, vaikka siinä ei todellisuudessa esiinny vastaavaa kuvaa. 

Kuviteltaessa käydään läpi lähes samat liikkeet, kuin aistittaessa. Teorian vahvuutena 

on, että mielikuvat ovat tiivisti yhteydessä motorisiin taitoihin [20] [28]. 

Työmuisti on teoria ihmisen muistista, jota tukee suuri määrä tutkimustietoa. 

Työmuistin visuaalista informaatiota käsittelevää osaa kutsutaan visuospatiaaliseksi 

lehtiöksi (visuospatial sketchpad). Lehtiön tehtävä on pitää hetkellisesti muistissa 

näköaistin vastaanottamaa, tai pitkäkestoisesta muistista palautettua tietoa. Tätä tietoa 

voidaan myös manipuloida mielessä. Lehtiön informaation on havaittu jakautuvan itse 

objektien ja niiden sijaintien kuvauksiin, mikä vastaa aivojen neuroanatomiaa [24] 

[29] [30]. 

3.3. Mittausmenetelmiä 

Mielikuvien ilmiötä tutkitaan psykologiassa useilla erilaisilla menetelmillä, joita 

ovat: introspektio, behavioristiset kokeet, laskennallinen mallintaminen, 

potilaskertomukset ja aivokuvantaminen [27]. 

Introspektio tarkoittaa tiedon perustamisesta ihmisen henkilökohtaisiin kuvauksiin 

mielikuvien kokemisesta. Luonnollisesti tästä syystä introspektion avulla kerätyn 

tiedon tieteellinen merkitys on kyseenalainen. Klassisessa introspektion kokeessa 

haastateltuja ihmisiä pyydettiin kuvittelemaan aamiaispöytä. Osa koehenkilöistä kertoi 

näkevänsä pöydän selkeänä kuvana mielessään, kun osa taas ei pystynyt kuvittelemaan 

pöytää ollenkaan [31]. Kykenemättömyys mielikuvien luontiin on kuitenkin varsin 

uusi tieteellisesti tutkittu ilmiö, jota on alettu kutsua afantasiaksi [32]. Introspektiolla 

ja standardisoidulla kyselyllä (Vividness of Visual Imagery Questionnaire) on pyritty 

myös luomaan määre mielikuvien elävyydelle, kyseenalaisin tuloksin [33]. 

Behavioristisissa kokeissa koehenkilöille annetaan yleensä kuvatehtäviä ja heidän 

suoriutumistaan mitataan esimerkiksi ajallisesti tai oikeiden vastausten perusteella. 

Mental rotation test (MRT) on eräs tunnetuimmista testeistä ja se mittaa kykyä kääntää 

kuvia mielessä [34] [35]. Vastaavasti visual patterns test (VPT) mittaa visuaalisen 

työmuistin kapasiteettia [36]. Lisäksi kaksiselitteisillä kuvilla on osoitettu, että 

mielikuvissa ne onnistutaan tulkitsemaan vain yhdellä tavalla [37]. Kuvassa 14 on 

Stanford Encyclopedia of Philosophy -tietosanakirjan esimerkki kaksiselitteisestä 

kuvasta, jonka voi tulkita joko jäniksenä, tai ankkana [20]. 
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Kuva 14. Kaksiselitteinen jänis-ankka -kuva. 

 

Laskennallisella mallintamisella tarkoitetaan kognitiotieteessä kehitettyjä 

tietokoneohjelmia, jotka mallintavat mielen toimintaa. Niillä pyritään ymmärtämään 

vaikeasti tutkittavia tietoisia toimintoja, kuten mielikuvitusta. Kuitenkin niiden 

vastaavuudesta ihmismielen toimintaan ei ole varmuutta. Esimerkiksi 

kaksoiskoodausteoria ja konnektionismi pohjautuvat tällaisiin malleihin. 

Potilaskertomuksien avulla voidaan tehdä päätelmiä mielen toiminnasta ja aivojen 

eri osien rooleista. On esimerkiksi havaittu, että elävienkin mielikuvien ajattelu on 

mahdollista, vaikka primäärinen näköaivokuori olisi lähes toimintakyvytön [38]. 

Aivokuvantaminen on nykyaikaisin tutkimusmenetelmä. Aivojen biologista 

toimintaa voidaan kuvantaa eri tekniikoilla joiden tarkkuus ja vaativuus vaihtelevat. 

Käytetyimpiä tekniikoita ovat esimerkiksi elektroenkefalografia (EEG), 

toiminnallinen magneettikuvaus (fMRI), transkraniaalinen magneettistimulaatio 

(rTMS) ja positroniemissiotomografia (PET) [27]. 
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4. MRT -KOKEEN TOTEUTUS 
 

Työssä toteutettiin mielikuvien kiertämistesti (mental rotation test, MRT) sekä 

augmentoidussa todellisuudessa, että tavallisella tietokoneen näytöllä. Tavoitteena oli 

verrata näiden eri esitystapojen vaikutusta MRT:n suoritukseen. Kokeen AR-versio 

esitettiin älylasien avulla ja tavanomainen versio kannettavan tietokoneen näytöllä. 

Testiä varten kehitettiin testisovellus, joka toimisi molemmilla laitteilla, ja jota 

pystyisi ohjaamaan etänä. Jokainen koehenkilö teki saman testin sekä laseilla, että 

kannettavalla. Koeympäristö vaihtui koehenkilöiden välillä, mutta ympäristö ja 

kokeen kulku pyrittiin pitämään samanlaisina. Analysointi toteutettiin siten, että 

voitaisiin määrittää, onko eri esitystapojen välillä merkittävää eroa. 

4.1. Alkuperäinen MRT 

Kokeen mallina käytetty tutkimus on Shepardin ja Metzlerin [34] kehittämä 

ensimmäinen MRT. Heidän tutkimuksensa perusteella pääteltiin, että ihmisillä on 

kyky kääntää kuvia mielessään. 

Tässä alkuperäisessä MRT-tutkimuksessa tehtävänä oli katsoa kuviopareja (kuva 

15) ja määrittää, ovatko kuviot identtisiä vai toistensa peilikuvia. Osallistujia oli 

kahdeksan (n = 8). Kuviopareja oli 1600, joista 800 oli peilikuvapareja. Kuviopareissa 

toista kuviota oli käännetty 0-180°. Kuvat esitettiin tietokoneen ruudulla ja vastaus 

annettiin vääntämällä vipua. Tuloksiksi kerättiin vastaukset ja kuvan ilmestymisestä 

vivun vääntämiseen kuluneet ajat. 

 

 
Kuva 15. Alkuperäisen MRT:n kuviopari. 

 

Tuloksista havaittiin, että vastaukseen kulunut aika kasvoi lineaarisesti sen mukaan, 

paljonko toista kuviota oli käännetty. Tähän havaintoon huomioitiin ainoastaan 

kuvaparit, jotka olivat identtisiä. Peilikuvia ei siis huomioitu. Tästä havainnosta 

pääteltiin, että mielessä todella tapahtuu prosessi mielikuvien kiertämiseksi, jolla on 

myös vakionopeus. Tulosten myötä tätä testiä pidetään yhtenä vähiten kiistanalaisista 

tavoista tutkia objektiivisesti mielikuvia. 
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4.2. Käytetty laitteisto 

Kokeen toteuttamiseen tarvittiin älylasit, tietokone, sekä ohjaus- ja äänityslaitteet. 

Tietokoneena käytettiin tavanomaista kannettavaa tietokonetta (Windows). Ohjaus- ja 

äänityslaitteina toimivat erilliset älypuhelimet (Android). Älylaseina käytettiin Epson 

Moverio BT-200 -multimedialaseja (kuva 16). Laseihin kuuluu myös erillinen 

kosketuspinnalla käytettävä ohjain, jota käytettiin ainoastaan koesovelluksen 

käynnistämiseen. Lasien olennaiset tekniset tiedot [39] ovat lueteltu taulukossa 1. 

 

 
Kuva 16. Lasit ja niiden ohjain. 

 

Taulukko 1. Lasien tekniset tiedot. 

Yleiset  

Prosessori TI OMAP 4460, 1,2 GHz, kaksoisydin 

RAM 1 GB 

Sisäinen muisti 8 GB 

OS Android 4.0.4 

Näyttö  

Tyyppi läpinäkyvät 

Tekniikka LCD 

Resoluutio 960x540 

Värinkäsittely 24-bittinen (16,77 väriä) 

FOV n. 23° 

3D-tuki stereoskooppinen 

Anturit  

Kamera VGA 

Mikrofoni Kyllä 

GPS Kyllä 

Kompassi Laseissa (ja ohjaimessa) 

Gyroskooppi Laseissa (ja ohjaimessa) 

Kiihtyvyysmittari Laseissa (ja ohjaimessa) 

Yhteydet  

WLAN IEEE 802.11b/g/n 

Bluetooth 3 

Micro USB USB 2.0 (ohjaimessa, 1 kpl) 
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4.3. MRT -sovelluksen kehitys 

Koetta varten kehitetylle sovellukselle asetettiin seuraavat vaatimukset: 

 

 Koehenkilölle voidaan esittää kolmiulotteisia MRT:n kuviopareja. 

 Kuviot voidaan esittää sekä kolmiulotteisesti älylaseilla, että 

kaksiulotteisesti kannettavalla tietokoneella. 

 Älylasit seuraavat käyttäjän päänliikkeitä ja virtuaaliset kuviot pysyvät 

heidän edessään istumasuunnasta katsottuna 

 Koehenkilö kuulee merkkiäänen uuden kuvion merkiksi ja antaa vastauksen 

samalla tavalla sekä älylaseilla, että kannettavalla. 

 Koetta voidaan ohjata etänä puhelimen kautta. 

 Koetta varten voidaan helposti luoda suuri määrä erilaisia kuviopareja. 

 Sovellus toimii Android- ja Windows-käyttöjärjestelmillä. 

 

Sovellus kehitettiin käyttäen Unity 3D-pelimoottoria. Sovellukseen ohjelmointiin 

käytettiin C#-kieltä. Unitylla kehitys tapahtuu pääasiallisesti luomalla sen sisäisiä 

”GameObject”-peliobjekteja, joilla on monia käyttötarkoituksia. Käyttäjän 

määrittämiä toimintoja voidaan luoda peliobjekteihin liitettävillä koodeilla. Unitylla 

sama sovellus voitiin helposti koota niin Androidille, kuin Windowsille. Sovelluksen 

lähdekoodi on avoimesti saatavilla GitHubissa [40]. 

4.3.1. Päänliikkeiden seuranta 

Koehenkilön haluttiin kokevan älylaseilla esitetyt kuviot edessään leijuvina 

objekteina. Tämä toteutettiin luomalla näkymätön peliobjekti ”Head”. Objektin asento 

määritettiin seuraamaan lasien gyroskoopin asentoa. Head-peliobjekti siis liikkui 

koehenkilön pään mukaisesti. Unityn kamerat kiinnitettiin Head-peliobjektiin, jolloin 

koko esitetty näkymä koettiin edessä olevina virtuaalisina objekteina. BT-200 -laseissa 

gyroskoopin sensori on asetettu epätavanomaisesti (kuva 17), joten niiden lukemat on 

käännettävä Unityn vastaaville akseleille: X = -X; Y = -Y; ja Z = Z. 

 

 
Kuva 17. Head -objektin ja BT-200 akselit. 
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4.3.2. Kuvioparien esitys 

Kuvioparit tuli voida esittää kolmiulotteisina älylaseilla, sekä kaksiulotteisina 

kannettavalla tietokoneella. Lisäksi ohjauspuhelimessa tuli voida nähdä, mikä 

kuviopari koehenkilölle on näkyvillä. Kuvassa 18 ovat koehenkilön ja tutkijan 

näkymät sovelluksessa. Tätä varten luotiin kolme eri kameraa. 

Kaksi kameroista olivat älylaseja varten. Kamerat vastasivat ihmisen oikeaa ja 

vasenta silmää ja ne kiinnitettiin Head-peliobjektiin ihmisen anatomiaa vastaavasti. 

Täten kaksi kameraa loivat kolmiulotteisen kuvan stereoskooppisesti. Kameroiden 

asetukset määritettiin heuristisesti. Sopivaksi kameroiden väliseksi etäisyydeksi 

havaittiin 0.6 Unityn pituusyksikköä, kun kuvioiden etäisyys kamerasta on 30 

yksikköä. Sopiva kameroiden FOV havaittiin olevan 20°. Taustaksi asetettiin musta 

väri, jolloin lasien näytössä näkyivät ainoastaan kuvioparit. 

Kolmas kamera oli sekä kannettavan, että ohjauspuhelimen sovellusversiota varten. 

Kameran FOV oli vastaavasti 20°, etäisyys kuvioparista sama. Taustana käytettiin 

samaa mustaa väriä, kuin kahdessa muussa kamerassa. 

Poikkeavasti alkuperäisestä testistä, kuviopari esitettiin samasta perspektiivistä 

kuvattuna, kun alkuperäisessä testissä kuviopari esitettiin kahden erillisen kuvan 

avulla. Tämä ratkaisu tehtiin koska eri sijainneista kuvatut kuviot stereoskooppisesti 

koettiin suuremmaksi häiriöksi, kuin katselukulman luonnollinen vaikutus kuvioiden 

keskinäiseen aste-eroon. 

 

 
Kuva 18. Koehenkilön ja ohjaavan tutkijan näkymät. 

4.3.3. Merkkiääni ja vastauksen antaminen 

Koetta varten tarvittiin tapa määrittää päätöksentekoon kulunut aika, sekä tallentaa 

tehty päätös. Ratkaisuksi päädyttiin asettamaan merkkiääni uuden kuvion merkiksi. 

Koehenkilö ilmaisisi vastauksensa sanomalla ”sama” tai ”peili”. Merkkiäänen ja 

vastauksen välinen ero ja tehty päätös kunkin kuvion kohdalla analysoitiin 

myöhemmin ohjelman ulkopuoliselta äänitykseltä.  

Merkkiääni oli 440Hz:n siniaalto, jonka kesto oli 0.08 sekuntia. Ääni asetettiin 

toistumaan aina kun ohjaava tutkija asetti uuden kuvioparin näkyville. Unity-

sovelluksessa kameroihin lisättiin AudioListener-peliobjekti, jolloin ääni toistetaan 

oletusäänilaitteessa.  

Vastauksen antamiseksi valittiin koehenkilön puhe, koska vuorovaikutuksen 

haluttiin olevan sama laseilla ja kannettavalla tehtävillä kokeilla. Lasien ohjain sekä 

ulkopuolinen näppäimistö todettiin mahdollisesti koetta häiritseväksi tekijäksi, joten 

ratkaisuksi päädyttiin käyttämään koehenkilön omaa ääntä. 
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4.3.4. Etäohjaus puhelimella 

Koetta ohjattiin puhelimella paikallisen lähiverkon kautta toimivalla etäyhteydellä. 

Ennen testiä luotiin paikallinen langaton lähiverkko puhelimen WLAN-yhteyspisteen 

avulla, johon yhdistettiin kannettava tietokone, älylasit, sekä tutkijan ohjauspuhelin.  

Tutkija käynnisti testisovelluksen koehenkilön laitteesta ’client’-tilassa, jossa sovellus 

kuuntelee saapuvia ’broadcast’-viestejä. Tämän jälkeen testisovellus käynnistettiin 

ohjaavalla laitteella ’host’-tilassa. Host-tilassa testin ohjaamiseen vaadittava 

käyttöliittymä aktivoituu ja sovellus ilmoittaa itsestään lähettämällä broadcast-viestin. 

Kun client-tilassa oleva sovellus vastaanottaa broadcast-viestin, se ottaa 

automaattisesti yhteyden host-laitteeseen ja vastaanottaa host-laitteelta ensimmäisen 

kuvioparin indeksin. Yhteyden muodostus on havainnollistettu kuvassa 19. 

Kuvioparien vaihtaminen toteutettiin Unityn jaetun muuttujan avulla. Se tarkoittaa, 

että host-laitteen sovellus voi asettaa muuttujalle arvon, ja Unity varmistaa, että 

muuttuja on kaikilla client-laitteen sovelluksilla ajantasainen. Jaetuksi muuttujaksi 

valittiin kuvioparin indeksi. Muuttujalle asetettiin tarkkailija, joka kutsui 

piirtokomentoa, aina kun indeksin arvo muuttui. 

Lisäksi sovelluksessa on toiminnallisuus, jolla kuviopari saatiin asetettua 

koehenkilön katsomaan suuntaan. Toiminnallisuus toteutettiin vastaavasti jaetulla 

muuttujalla ja tarkkailijalla. Muuttujan arvon vaihtuessa asetetaan sovelluksessa 

aktiivisena oleva stereoskooppinen kamera osoittamaan suoraan kohti kuvioparin 

sijaintia. 

 

 
Kuva 19. Yhteyden muodostus laitteiden välille. 
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4.3.5. Kuvioparien määrittäminen 

Koetta varten tarvittiin suuri määrä eroavia kuviopareja. Kuvioiden tuli muodostua 

alkuperäisen kokeen tapaan kymmenestä yhteen kiinnitetystä kuutiosta, kolmella 

taitekohdalla, joista yksikään ei ole saman suuntainen. Kuvioparien luominen käsin 

Unityssa olisi ollut hyvin työlästä. Siksi koetta varten kehitettiin kuvauskieli, jolla 

kuviopareja pystyi vaivattomammin luomaan Unityn ulkopuolella. Unity-

sovellukseen luotiin koodi, joka tulkitsi kuvauskielen, ja loi sen mukaisen kuvioparin 

automaattisesti. 

Kuvauskielellä määriteltiin testissä käytettävät kuviot, sekä testin jokainen 

kuviopari. Jokainen kuvio ja jokainen kuviopari tallennettiin erikseen 

tekstimuotoisena Unityn resurssitiedostoihin. Kuvion määrittelyyn ensimmäiselle 

riville asetettiin kuvion leveys, korkeus, sekä syvyys. Tämän jälkeen kuvio esiteltiin 

kerros kerrokselta käyttäen kaksiulotteisia matriiseja. Matriisit sisälsivät ykkösiä ja 

nollia, joiden perusteella koordinaatteihin joko piirretään tai ei piirretä kuutiota. 

Esimerkiksi kuvan 20 kuvio määritellään kuvauskielellä seuraavasti: 

 
!size = 4 X 5 X 4 
 
0111, 
0001, 
0001, 
0000, 
0000, 
# 
0000, 
0000, 
0001, 
0000, 
0000, 
# 
0000, 
0000, 
0001, 
0000, 
0000, 
# 
0000, 
0000, 
0001, 
0001, 
0001, 
 

 
Kuva 20. Määrittelyn mukainen kuvio. 

 



 

 

26 

Kuvioparit puolestaan sisälsivät tiedot kahden kuvion tiedostonimistä, sijainneista 

kameraan nähden, kiertokulmasta paikallisen origonsa ympäri, sekä siitä piirrettiinkö 

kuvio oikealta vasemmalle vai vasemmalta oikealle. Viimeisimmän ominaisuuden 

avulla luotiin testissä käytettyjä peilikuvia. Esimerkiksi kuvan 21 kuviopari 

määritellään kuvauskielellä seuraavasti: 

 
first pattern name = pattern1  
figure position = -4 X 0 X 30 
figure rotation = 311 X 144 X 267 
second pattern_name = pattern1  
mirrored = True 
offset position = +8 X 0 X 0 
offset rotation = 0 X 280 X 0 

 

 
Kuva 21. Määrittelyn mukainen kuviopari. 

 

Sovellus käynnistyessään avaa aina ensimmäisen kuvioparin. Kuvioparista luetaan 

ensin avattavan vasemmanpuoleisen kuvion nimi, sijainti sekä kiertokulma. Tämän 

jälkeen sovellus avaa vasemmanpuoleisen kuvion tiedoston, esimerkiksi 

”pattern1.txt”, jossa kuvio määritellään kerros kerrokselta. Kun kuvio on luettu, se 

tallennetaan Unityn peliobjektiin, jolle asetetaan ensin kiertokulma ja tämän jälkeen 

sijainti. Kun vasemmanpuoleinen kuvio on asetettu, toistetaan prosessi 

oikeanpuoleiselle kuviolle. Oikeanpuoleinen kuvio on mahdollista piirtää peilikuvana 

asettamalla kuviopari kuvaustiedostossa lippu ”mirrored” tilaan ”True” - tosi. 

4.4. Koehenkilöt 

Kokeeseen osallistui yhteensä 10 henkilöä. Kaksi koehenkilöistä ei voinut suorittaa 

koetta älylaseilla, koska silmälasit eivät sopineet niiden alle. Siispä tästä eteenpäin 

huomioidaan vain kahdeksan muun osallistujan tiedot (N = 8) (taulukko 2). 

Koehenkilöt olivat suomalaisia korkeakouluopiskelijoita. Koehenkilöistä kaksi olivat 

naisia (25%) ja keski-ikä oli 26 vuotta. Koehenkilöt jaettiin satunnaisesti L- tai K-

ryhmään. L-ryhmään kuuluneet suorittivat kokeen ensin laseilla ja sitten kannettavalla. 

K-ryhmään kuuluneet taas suorittivat kokeen päinvastaisessa järjestyksessä. 

 

Taulukko 2. Koehenkilöiden demografia. 

N 8 

Keski-ikä 26 vuotta 

Miehiä 6, (75 %) 

Naisia 2, (25 %) 

L 4 henkilöä 

K 4 henkilöä 
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4.5. Koeympäristö 

Kokeen ympäristö vaihtui osallistujan mukaan, mutta se pyrittiin pitämään 

pääpiirteiltään samanlaisena. Kokeen ympäristöksi valittiin mahdollisimman häiriötön 

ympäristö. Kaikki kokeet tehtiin suljetuissa huoneissa, joista lähes kaikki kokeet (7) 

tehtiin Oulun Yliopistolla ja yksi koe tehtiin yksityisessä kodissa. Kaikissa 

koetilanteissa ympäristön melu minimoitiin. Valaistus asetettiin hämäräksi, jotta 

heijastukset eivät häiritsisi älylasien tai kannettava tietokoneen katsomista. 

Koeympäristössä olivat mukana osallistuja ja kaksi tutkijaa. Osallistuja istui pöydän 

ääressä, vaiheen mukaisesti älylasit päällä (kuva 22) tai kannettavan tietokoneen 

äärellä (kuva 23). Osallistuja suunnattiin siten, että hänen näkökenttänsä tausta olisi 

vaalea ja mahdollisimman yksivärinen, eikä taustalla ole liikettä. Häntä myös ohjattiin 

asettumaan siten, että kuviot olisivat samankokoisia näkökentässä niin laseilla, kuin 

kannettavan näytöllä. Yksi tutkija ohjasi testisovellusta puhelimella ja toinen äänitti 

testin puhelimella. 

 

 
Kuva 22. Koeympäristö älylasien kanssa. 

 

 
Kuva 23. Koeympäristö kannettava tietokoneen kanssa. 
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4.6. Kokeen kulku 

Kokeen aluksi koehenkilölle selitettiin, että kokeeseen kuuluu kaksi vaihetta: 

älylaseilla suoritettu osa; ja kannettavalla tietokoneella suoritettu osa. Kokeen tyypistä 

riippuen (älylasit ensin tai kannettava ensin) koehenkilölle esitettiin ensimmäisenä 

käytettävällä laitteella ensimmäinen harjoituskuvapari. Tässä kohtaa koehenkilöä 

opastettiin seuraavan listan mukaisesti: 

 

1. Tehtäväksi pyydettiin päättelemään, ovatko kuvaparin kuviot identtisiä vai 

toistensa peilikuvia. 

2. Vastaus pyydettiin antamaan sanomalla ”sama” (identtiset) tai ”peilikuva”. 

3. Kuten alkuperäisessä MRT-kokeessa, koehenkilöä opastettiin tekemään 

ratkaisu kääntämällä vasemmanpuolista kuviota mielessään. Heitä 

kehotettiin myös vastaamaan mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin 

välttäen virheitä. 

4. Koehenkilöltä pyydettiin myös lupa kokeen äänitykseen. 

5. Kun koehenkilö kertoi olevansa valmis, koe aloitettiin neljällä 

harjoituskuvioparilla. 

6. Harjoituskuvioparien jälkeen kerrottiin varsinaisen testin alkavan. 

Harjoituskuvioparien jälkeen koe eteni seuraavasti: 

 

1. Ohjaava tutkija asetti seuraavan kuvioparin näkyville. Kuului merkkiääni. 

2. Koehenkilö ilmaisee päätöksensä sanomalla ”sama” tai ”peilikuva”. 

 

Kun kaikki kuvioparit oli käyty näin läpi, vaihdettiin laitteita ja suoritettiin sama 

testi uudelleen harjoituskuvat mukaan luettuna. 

4.7. Tulosten analysointi 

Tuloksiksi kerättiin jokaiseen kuviopariin annettu vastaus ja reaktioaika. Vastaukset 

kerättiin jälkikäteen äänitykseltä. Vastaukseen kulunut aika mitattiin äänitykseltä 

Audacity -ohjelmalla merkkiäänen alkamisesta koehenkilön vastauksen alkamiseen. 

Pieni osa vastauksista (1,04 %) jätettiin pois analysoinnista. Syitä hylkäämiseen olivat 

vastauksen epäselvyys äänityksellä tai kyseisen kuvioparin vastaukseen liittymätön 

kommentointi. 

AR-lasien ja kannettavan tuloksia verrattiin sekä oikeiden vastausten, että 

reaktioaikojen osalta. Reaktioajoissa huomioitiin vain oikeat vastaukset. Jokaiselle 

kuvioparille laskettiin keskiarvo koehenkilöiden välillä. Tämän jälkeen laskettiin AR-

lasien ja kannettavan keskiarvojen keskimääräinen ero. Merkitsevyys määritettiin 

kaksisuuntaisella t-testillä. 

Koehenkilöiden vähäisen määrän vuoksi jokainen suoritti kokeen sekä laseilla, että 

kannettavalla tietokoneella. Jotta analyysissa voitaisiin ottaa huomioida mahdollinen 

oppimisvaikutus kahden kokeen välillä, verrattiin L- ja K-ryhmien keskimääräisiä 

reaktioaikoja ja vastausten oikeellisuutta keskenään. 

Lisäksi kuvioparien väliset kiertokulmat olivat tiedossa. Täten voitiin muodostaa 

niiden ja reaktioaikojen välinen suhde, ja verrata tätä alkuperäisessä MRT:ssä 

esitettyyn suhteeseen, kuten alkuperäisessä MRT-tutkimuksessa. 



 

 

29 

5. TULOKSET 
 

Tulosten perusteella suorituskyky mielikuvien kiertämistestissä ei eroa tilastollisesti 

merkittävästi, kun kuviot esitetään AR-laseilla, verrattuna esittämiseen tavanomaisella 

kannettavan tietokoneen näytöllä. Selkeää oppimisvaikutusta ei havaittu, mutta 

yksilölliset erot olivat paikoin suuria. Lisäksi, tuloksista havaittiin sama reaktioajan ja 

kuvioparin välisen kiertokulman yhteys, kuin alkuperäisessä MRT-tutkimuksessa. 

5.1. Esitystapojen välinen ero 

Eri esitystavat kokeessa olivat augmentoitu todellisuus älylaseilla (”AR-lasit”) ja 

tavanomainen kannettavan tietokoneen näyttö (”Kannettava”). Niiden välillä ei ollut 

suurta eroa keskimääräisessä reaktioajassa, eikä vastausten oikeellisuudessa. 

Taulukossa 3 on keskimääräiset reaktioajat kummallakin laitteella. AR-laseilla 

keskimääräinen reaktioaika voi olla hieman nopeampi, mutta p-arvo on suuri. 

Taulukossa 4 on vastausten oikeellisuus laitteittain. Vastausten oikeellisuuden osalta 

kokeen resoluutio oli 2,38 prosenttiyksikköä (42 kuvioparia). Noin 2 % ero 

esitystapojen välillä siis on havaittavissa tehdyllä kokeella. P-arvo on kuitenkin erittäin 

suuri. 

 

Taulukko 3. Keskimääräiset reaktioajat. 

 AR-lasit Kannettava 

Keskiarvo (sekuntia) 5,32 5,56 

Keskihajonta (sekuntia) 2,40 2,58 

p-arvo 0,24 

 

Taulukko 4. Oikeat vastaukset. 

 AR-lasit Kannettava 

Oikeita vastauksia (%) 90,62 % 92,53 % 

Keskihajonta (prosenttiyksikköä) 9,15 4,68 

p-arvo 0,49 

5.2. Ryhmien väliset ja yksilölliset erot 

Keskimäärin ensimmäisenä suoritetun testin reaktioajat olivat 8,71 % pidempiä, 

kuin toisena suoritetun testin. Keskihajonta oli 18,51 prosenttiyksikköä. Selkeää 

oppimisvaikutusta ei voitu havaita tuloksista. Yksilölliset erot olivat kuitenkin suuria. 

Kuvassa 24 esitetään yksilölliset keskimääräisten reaktioaikojen erot ensimmäisenä 

ja jälkimmäisenä suoritetun testin välillä. Kuvassa 25 esitetään vastaavat erot 

vastausten oikeellisuudessa. Kummassakin kuvassa erot esitetään ryhmittäin sen 

mukaisesti, millä laitteella koe suoritettiin ensin. 

Kuvissa on havaittavissa yksilöllisiä eroja. Joillakin koehenkilöillä erot olivat pieniä 

ja toisilla suuria. Lisäksi joillakin koehenkilöillä suoritus oli parempi AR-laseilla ja 

toisilla suoritus oli parempi kannettavalla tietokoneella. Kuvissa koehenkilöiden 

järjestys on sama, joten reaktioaikoja ja vastausten oikeellisuutta voidaan kuvista 

verrata. Koehenkilöitä ei erityisesti haastateltu, mutta kaksi koehenkilöä kommentoi 

hahmottamisen tuntuneen AR-laseilla helpommalta. 
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Kuva 24. Erot keskimääräisessä reaktioajassa. 

 

 
Kuva 25. Erot vastausten oikeellisuudessa. 
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5.3. Reaktioajan ja kiertokulman yhteys 

Kun huomioitiin vain identtiset kuvioparit, eli joiden vastaus oli ”sama”, voitiin 

havaita reaktioajan ja kuvioparin kiertokulman välillä positiivinen ja lineaarinen 

korrelaatio (kuva 26). Toisaalta, kun huomioitiin vain kuvioparit, jotka olivat toistensa 

peilikuvia, reaktioajan ja kiertokulman yhteys on epämääräisempi (kuva 27). 

Kummassakin tapauksessa suhde käyttäytyi samankaltaisesti riippumatta 

esitystavasta. 

 

 
Kuva 26. Reaktioajan ja kiertokulman suhde ”sama”-kuviopareilla. 

 

 
Kuva 27. Reaktioajan ja kiertokulman suhde ”peilikuva”-kuviopareilla. 
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6. POHDINTA 
 

Tällä suppealla testillä saatiin toistettua mielikuvien pyörittämistesti oikein. 

Tulosten perusteella koehenkilöiden suorituskyky ei merkittävästi eronnut AR-lasien 

ja kannettavan tietokoneen näytön välillä. Joka tapauksessa, tulokset ja taustatutkimus, 

sekä kehitetty sovellus tarjoavat kukin mahdollisuuksia jatkokehitykseen. 

6.1. Kokeen tulokset 

Koehenkilöinen määrä (N = 8) ja otanta (42 kuvioparia) olivat pieniä ja p-arvot 

suuria. Myös koeympäristö ja koehenkilöiden taustat vaihtelivat. Lisäksi 

behavioristisen mielikuvitusta mittaavan kokeen kulkua oli vaikea pitää täysin 

samanlaisena koehenkilöiden välillä. Käytettyjen AR-lasien esitystekniikka oli 

alkeellista ja niiden käyttö ei ollut koehenkilöille tuttua, toisin kuin kannettavan 

tietokoneen. 

Reaktioajan ja kiertokulman suhde ”sama” -kuviopareilla vastasi alkuperäisessä 

MRT-tutkimuksessa havaittua lineaarista suhdetta. Epälineaarisuus 

riippuvuuskäyrässä selittyy todennäköisesti pienellä otannalla jokaista kiertokulmaa 

kohden. Siispä, tehtyä mielikuvienpyörittämistestiä voidaan pitää oikein toteutettuna. 

Peilikuvien erilaista käyttäytymistä ei alkuperäisessä MRT-tutkimuksessa 

kommentoitu. Ensimmäisen ja jälkimmäisen testin välillä oli eroja, mutta 

oppimisvaikutus ei vaikuttanut ainakaan merkittävästi koetuloksiin. Yksilölliset erot 

osoittautuivatkin kiintoisammaksi ilmiöksi. 

AR-laseilla keskimääräinen reaktioaika voi olla hieman nopeampi, mutta tämän 

kokeen erot saattavat selittyä pelkällä normaalilla vaihtelulla. Kaksi koehenkilöä 

kommentoi kuvioiden kolmiulotteisen hahmottamisen olleen helpompaa AR-laseilla. 

AR-versiossa koehenkilöt saavat mahdollisesti hieman lisäinformaatiota 

stereoskooppisesta kuvasta. Psykologiseen kokeeseen voivat kuitenkin vaikuttaa 

tilannevaateet (demand characteristics). Tilannevaateet tarkoittavat, että koehenkilöt 

aavistavat kokeen tarkoituksen ja tiedostamattaan muokkaavat käyttäytymistään sen 

mukaiseksi. 

 Vastausten oikeellisuus ei vaikuta eroavan merkittävästi esitystapojen välillä. On 

silti mahdollista, että kannettavalla tietokoneella oikeita vastauksia tulisi tarkemmassa 

kokeessa hieman enemmän. Alkuperäisessä tutkimuksessa harjaantuneiden 

koehenkilöiden oikeiden vastausten osuus oli 96 %, joten suurta parannusta ei 

ollutkaan odotettavissa. Toisaalta alkeellinen AR-esitystekniikka ei heikentänytkään 

suoritusta, paitsi niiden koehenkilöiden osalta, joilla silmälasit eivät mahtuneet AR-

lasien alle. 

MRT mittaa vain spesifiä, teoreettista, sekä kyseenalaistakin kognitiivista kykyä. 

Suuntaa antavasti voidaan olettaa, että pelkkänä esitystapana AR ei merkittävästi 

ehosta kykyä pyörittää mielikuvia. Testin perusteella on kuitenkin vaikea tehdä 

laajemmin johtopäätöksiä AR-teknologian vaikutuksista ihmisen jokapäiväiseen 

visuaalisten mielikuvien kanssa toimimiseen. On silti mahdollista, että yksilölliset erot 

ovat merkittäviä ja varteenotettavia aiheeseen liittyviä sovelluksia kehitettäessä. 
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6.2. Jatkokehitys 

Pienten erojen varmistamiseksi testi tulisi toistaa suuremmalla otannalla ja 

paremmilla AR-laseilla. Toisaalta, samaa aihetta olisi ehkä parempi tutkia 

syvällisemmin nykyaikaisilla metodeilla, kuten aivokuvantamisella. Myös erilaisia 

psykologisia testejä ja kognitiivisia kykyjä olisi hyvä kokeilla. Lisäksi yksilöllisten 

erojen tutkiminen saattaisi tuottaa hyvinkin tärkeää tietoa sovellusten kehityksen ja 

käytön kannalta. 

Augmentoidun todellisuuden esitystekniikka ei kuitenkaan yksinään vaikuta 

keskimäärin tuottavan suurta lisäarvoa. Nykyajan tavanomaiset esitystekniikat, kuten 

tietokoneen näyttö ja vaikkapa paperi saattavat jo olla erittäin tehokkaita 

esitystekniikoita. Toisaalta AR ei myöskään heikentänyt suorituskykyä kannettavaan 

tietokoneeseen verrattuna. Voisi kuitenkin olla hedelmällisempää tutkia, antaisiko AR 

enemmän lisäarvoa sen käyttäjille, kun otetaan huomioon muutkin AR-teknologian 

osa-alueet, kuten vuorovaikutus. Aihetta voisi myös tutkia laajemmassa kontekstissa 

kehittämällä testisovellusten sijaan sovelluksia, joilla on konkreettinen 

käyttötarkoitus. 

Tarvittaessa, koetta varten kehitettyä testisovellusta voidaan helposti muokata 

erilaisia testejä varten. Osa sovelluksen funktioista on kuitenkin suunniteltu vain 

käytettyjä kuutiokuviopareja varten. Unity-pelimoottori mahdollistaa minkä tahansa 

kuvion tai muun testiaineiston esittämisen. Kehityksessä löydettiin myös muihin 

Unity-sovelluksiin hyödyllisiä ratkaisuita, kuten esimerkiksi koesovelluksen etäohjaus 

toisella laitteella. 
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7. YHTEENVETO 
 

Palaten johdantoon, tutkielman teko lähti liikkeelle ajatuksesta augmentoidun 

todellisuuden ja mielikuvituksen yhtäläisyyksistä. Ajatus oli, että augmentoitu 

todellisuus voisi jollain tapaa augmentoida myös mielikuvitusta. Lähtökohtaisena 

tavoitteena oli löytää keino, millä tätä voisi tutkia. Tavoitteeksi muotoutui verrata 

visuaalisten mielikuvien käsittelyä kahden eri esitystekniikan, augmentoidun 

todellisuuden lasien ja kannettavan tietokoneen näytön, välillä. 

Visuaalisten mielikuvien käsittelykyvyn mittaamiseksi päädyttiin käyttämään 

mielikuvien pyörittämistestinä, eli MRT:nä, tunnettua behavioristista koetta. Koe 

mittaa teoreettista kykyä kääntää objekteja mielikuvissa. Koetta varten kehitettiin 

sovellus, jolla koe pystyttiin teettämään sekä AR-laseilla, että kannettavalla 

tietokoneella. Tulokset saatiin vertailemalla kokeessa suoriutumista näiden kahden 

esitystekniikan välillä. 

Tulosten valossa voidaan suuntaa antavasti olettaa, että esitystekniikoiden välillä ei 

ole suuria eroja. Tuloksista ei voi tosin johtaa paljoa augmentoidun todellisuuden 

vaikutuksesta mielikuvitukseen. Aihe on haastava, mutta mielenkiintoinen ja ainakin 

tulokset osoittavat suuntaa jatkotutkimuksille. Joka tapauksessa, työ osoitti, että 

poikkitieteellisellä lähestymistavalla voidaan onnistuneesti tutkia lennokastakin 

aihetta, kuten augmentoidun todellisuuden ja mielikuvien välistä yhteyttä. 
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